Oversikt over fiskemuligheter
2019
Ikke telefonbestilling første salgsdag.
Vær obs på trekning av kort for
Frafjord 27. mars og Figgjo 6. mai.
Ulla og Håland 7. mai, 2 trekningerfor Ulla.
Fiske skal opphøre straks kvoten i den aktuelle elven er nådd.
I Ryfylkeelvene er sjøøretten fredet.
Husk fremvisning av
betalt fisketrygdavgift
og medlemskort for 2019

FORORD
Fangstoppgaver
Hver elv samler inn alle innkomne fiskekort. Alle fangster blir lagt sammen.Fiskeforvalter får inn alle fangster
for alle elver. Vi kan utpå vinteren lese i pressen hvilke elver som har vært gode/dårlige. Ut fra dette setter en
kanskje opp planer for fiskekortkjøp til sommeren. Har du alltid levert ditt fiskekort med riktig fangst på?
Hva skjer dersom du og mange andre ikke leverer kort i retur eller fører for lite fangst på fiskekortet?
Fangststatistikken blir rapportert "lavere" enn sannheten. Elveeiger/fiskeforvalter antar at det er mindre fisk på
elva. Da må fiskestammen ikke beskattes så hardt og det kommer innskrenkninger i fisket. Kortere sesong kan
bli resultatet. Ønsker du det?
Følgelig kan det være fristende å føre "for store" fangster. Da blir fangststatistikken for stor. Elveeierne vil få
stor etterspørsel etter fiskekort. Hva skjer da? Prisene stiger på fisket. Kanskje på det elvestrekket du vil ha.
Ønsker du det?
Det er derfor viktig å føre riktig fangsttall på fiskekortet og returnerer dette umiddelbart etter at sesongen er
slutt, også ved 0-fangst. For fiskekort (pantkort) sendes disse til: Stavanger og Rogaland Jeger og
Fiskerforening, Postboks 699, Malda 4090 Hafrsfjord, eller til kortselger.
Fristen for innlevering er 25. september.

Fiskereglene kan forandres under fiskesesongen.
Vær oppmerksom på at det under fiskesesongen kan bli forandringer på fiskereglene. Det kan være flere
grunner til dette. Disse kan være tidsbegrenset og er for å sikre fiskebestanden. Den enkelte fisker er forpliktet
til å holde seg underrettet om de til en hver tid gjeldende fiskeregler og å følge disse.

GENERELLE REGLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyldig fiskekort skal forevises ved oppsyn.
Fiskemetode som fører til gjentatte feilkrokinger skal opphøre.
Fiskekort kan ikke deles av flere fiskere, kun en fisker pr. kort.
Husk bevegelig fiske, kun 30 min på en plass.
Ikke start fiske rett nedfor en annen som fisker.
Sett deg inn i de lokale fiskereglene for hver elv.

For å delta i konkurransen om pokalen for største laks må fangsten
bevitnes med et bilde.

Nyttige telefoner.
SRJF
Kvinnekontakt
Fiskeutvalg

Ranghild Ottesen
Sonja Bielefeldt
Jon Haaland

413 05 768
465 93 229
952 29 800

Ungdomsgruppe
Belinda Fredriksen
Innlandsfiskekomite Jon Haaland
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411 60 671
952 29 800

Figgjo Sone 1 og 2
FISKESLAG:

Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning.

BELIGGENHET:

Figgjoelva´s utløp mellom Sele og Borestranda.

ADKOMST:

RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda.
Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda.

PARKERING:

Området er landskapsvernområde, begrens derfor kjøringen til eksisterende veier og respekter
alle sperringer. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra
grunneier foreligger. Campingvogn er ikke tillatt i området.

ANTALL KORT:

Se internett.

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

KORTPRISER:

Se internett.

TELEFONER:

Fiskehytten: 51 42 07 03

ØVRIGE OPPLYSNINGER OM PRISER, KORT, KORTFORDELING OG FISKEREGLER.

Internett: www.sele-laksefiske.no

4

Figgjo Sone 3
FISKESLAG:

Laks og sjøørret.

BELIGGENHET:

Figgjoelva´s utløp mellom Sele og Borestranda.

ADKOMST:

RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda.
Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda.

PARKERING:

Området er landskapsvernområde, begrens derfor kjøringen til eksisterende veier og respekter
alle sperringer. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra
grunneier foreligger. Campingvogn er ikke tillatt i området.

ANTALL KORT:

6 stk døgnkort. Kl. 00.00 - 24.00

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

HUSK:

Første salgsdag er 8. mai.
Fangst rapporteres til Inatur.no

KORTSALG:

Fra og med sesongen 2018 selges fiskekort for Figgjo Sone 3 på Scanatura.no / inatur.no.
Fiskere som ønsker å kjøpe kort, må registrere seg og være innlogget på Scanatura for å kjøpe
kort. Etter fullført kjøp vil du få fiskekortet tilsendt på e-post, som du skriver ut og tar med
deg. Kortet er kun gyldig sammen med betalt fisketrygdavgift. Under «Min profil» på
Scanatura.no ligger en oversikt over alle dine fiskekort, med link til PDF-utgave og fangstrapport.
Kortene legges ut på nett onsdag 15. mai

KORTPRISER:

Fangst rapporteres per fiskekort. Både fangst og nullfangst rapporteres via din profil på
Scanatura. Du vil få en påminnelse på SMS dersom fangstrapport ikke er registrert innen kort
tid etter fiskekortets utløpsdato.
Juni/Juli kr. 250,- for medlemmer 350,- for ikke medlemmer.
August/September kr. 350,- for medlemmer 450,- for ikke medlemmer.

KONTAKTPERSON: Erik Waage Mob.: 91 85 34 90 - Pål Meling: Mob. 46 65 20 40
Jan SMith Jacobsen mob. 91 36 09 01
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Figgjo Sone 4

I følge avtale m/elveeigerlaget skal det slås 2 ganger i år

FISKESLAG:

Laks og sjøørret.

BELIGGENHET:

Figgjoelvas nedre del. Fra skog på sørsiden av elva ved Bore og ca 2 km oppover.

ADKOMST:

RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda.
Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda.

PARKERING:

Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger.
SRJF har inngått avtale med Rein Bore om parkering for fiskerne i sone 4 på hans eiendom.
Parkeringplassen har plass til 10-12 biler og ligger ved skogen ovenfor pumpehuset midt i sonen.
Parkeringsplassen er kun for fiskerne i sone 4.

ANTALL KORT:

42 stk sesongkort (21 stk på oddedager og 21 stk på pardager) + 5 dagskort selges via Inatur.no

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. Bytting av kort er ikke tillatt i sone 4!!!
B. Sonegrensene skal overholdes, 1/2 times regelen gjelder. Se fiskeregler på fiskekortet!!
C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.

KORTSALG:

Fra og med sesongen 2018 selges fiskekort for Figgjo Sone 4 på Scanatura.no / inatur.no.
Fiskere som ønsker å kjøpe kort, må registrere seg og være innlogget på Scanatura for å kjøpe kort.
Etter fullført kjøp vil du få fiskekortet tilsendt på e-post, som du skriver ut og tar med deg.
Kortet er kun gyldig sammen med betalt fisketrygdavgift. Under «Min profil» på Scanatura.no
ligger en oversikt over alle dine fiskekort, med link til PDF-utgave og fangstrapport.
Fangst rapporteres per fiskekort. Både fangst og nullfangst rapporteres via din profil på Scanatura.
Du vil få en påminnelse på SMS dersom fangstrapport ikke er registrert innen kort tid etter fiskekortets utløpsdato.
Kortene legges ut på nett onsdag 15. mai.

KORTPRISER:

Kr 2.000,- Dagskort Juni/Juli kr. 250,- August/September kr. 350,- for medlemmer.
For ikke medlemmer Juni/Juli kr. 350,- og August/September kr. 450,- Rappotering til Inatur.no

KONTAKTPERSON:

Jan Smith-Jacobsen, Tlf.: 913 60 901 Erik Waage Tlf.: 918 53 490

DUGNADSPLIKT: Alle som får kort i sone 4 har dugnadsplikt ved gresslåing. De som ønsker seg sesongkort
setter seg opp på dugnad i uke 26 og/eller uke 32. NB! Det kan bli endringer pga vannstand i elva
Denne dugnadsplikten vil bli foretatt to ganger i sesongen.
Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo.
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Figgjo Øksnevad
FISKESLAG:

Laks og sjøørret.

BELIGGENHET:

Sørsiden av elva, fra krokhølen på Grude/Stangeland til Lonevatnet

ADKOMST:

RV44 til Skjæveland bro. Kan deretter følge gårdsvei på sørsiden av elva noe vestover
mot Helleberg. Alternativt RV 44 til Øksnevad videregående Skole og gårdsvei ned til elva.

PARKERING:

Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier
foreligger. Parkering kan ellers foretas ved Skjæveland bro eller ved Øksnevad VGS.

ANTALL KORT:

19 stk sesongkort (9 stk på oddedager og 10 stk på pardager)

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse.
B. Fiskekort/pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt.
C. Sonegrensene skal overholdes.
D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.

KORTSALG:

Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 6. mai.
Registrering fra kl. 17.00. Trekning kl. 18.00 presis.
NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift,
kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende
seg til kontaktperson nevnt nedenfor. Se også www.srjf.no

KORTPRISER:

Kr 1.100,- pr kort inkludert pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført
fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

DUGNADSPLIKT:

Alle som får kort på Øksnevadstrekket har dugnadsplikt.
Denne dugnad vil bli foretatt to ganger.

KONTAKTPERSON: Leif Andreas Oftedal, Mob.: 902 72 404
Egil Løland, Mob.: 934 30 764
Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo.
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Figgjo Vagle
FISKESLAG:

Laks og sjøørret.

BELIGGENHET:

Nordsiden av elva. Fra skog v/Vagleleiren til rød bøye i Vaglehølen (Røyrvikhølen).

ADKOMST:

RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland.
Sving av ved skilt mot Jæren Fjernhjelpkolonne (Vagleleiren).

PARKERING:

Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra
grunneier foreligger. Parkering kan imdlertid foretas kloss ved elva før Vagleleiren.

ANTALL KORT:

2 sesongkort
3 dagskort

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse.
B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt.
C. Sonegrensene skal overholdes.
D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.

KORTSALG:

G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes, tlf.: 51 62 70 71 fra 10. mai.

KORTPRISER:

Dagskort kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,Sesongkort kr. 500,+ pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført
fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 771
Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo.
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Figgjo Foss Eikeland
FISKESLAG:

Laks og sjøørret.

BELIGGENHET:

Nordsiden av elva. Fra Vaglehølen til nedenfor Presthølen (nedenfor statsskogen
på Bråstein).

ADKOMST:

RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Følg denne til broen som krysser elva ved
Foss Eikeland.

PARKERING:

Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra
grunneier foreligger. Parkering kan imdlertid foretas i området omkring
Stavanger Spennbetong.

ANTALL KORT:

7 stk sesongkort som gjelder alle dager i fiskesesongen.

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse.
B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt.
C. Sonegrensene skal overholdes.
D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.

KORTSALG:

Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 6. mai.
Registrering fra kl. 17.00. Trekning kl. 18.00 presis.
NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift,
kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende
seg til kontaktperson nevnt nedenfor. Se også www.srjf.no

KORTPRISER:

Kr 800,- pr kort + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført
fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 771
Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo.
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Figgjo Bråstein (Statens Skoger)
FISKESLAG:

Laks og sjøørret.

BELIGGENHET:

Nordsiden av elva, Statens skoger ved Bråstein.

ADKOMST:

E 39 til Bråsteinvatnet, ta ned skogsvei på sørsiden av E 39, følg denne til endes.

PARKERING:

Parkering kan foretas der hvor veien slutter,
men påse at parkeringen ikke hindrer eventuell skogstransport.

ANTALL KORT:

3 stk døgnkort, kl. 00.00 til kl. 24.00.

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse.
B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt.
C. Sonegrensene skal overholdes.
D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.

KORTSALG:

G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes, tlf.: 51 62 70 71 fra 10. mai.

KORTPRISER:

Kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,+ pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført
fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 771
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Figgjo til Ålgård
NB! For å få info om fangstresultat i dette området er det innført fiske-/pant-/fangstkort fra 2012.
FISKESLAG:

3 laks pr fisker pr døgn og sjøørret.

BELIGGENHET:

Mellom broen ved Figgjohallen og opp til Edlandsvannet. Begge sider.

ADKOMST:

E 39. Ta av rett etter siste rundkjøring på Ålgård, 50 m.

PARKERING:

Parkering og ferdsel på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier
foreligger. Stor parkeringsplass bl.a. utenfor Figgjohallen.

ANTALL KORT:

Ubegrenset. Sesongkort som fungerer som fiske-/pant-/fangstkort.

SESONG:

Fra 01.06 tom. 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

KORTSALG:

Interjakt Ålgård, Sandnesveien 20, tlf: 51 61 95 11 (NB! Ålgårdbue har endret navn og flyttet)
G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes, tlf.: 51 62 70 71

KORTPRISER:

300 kroner. Hele beløpet betales tilbake ved innlevering av kortet påført
fangstresultat. Senest 25.september på salgsstedet.

KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 771 - Johan Løland Mob.: 40 20 37 45
Også 0-fangst og gjennutsatt fisk skal rapporteres.
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Kjøp av fiskekort i Frafjordelva, nedre del

Det blir forhåndssalg med trekning onsdag 27. mars på Hiorthuset,
registrering fra kl. 17.00 - 18.00, kun medlemmer av SRJF.
Hver fisker kan kjøpe inntil 8 kort i 2 trekninger 4+4.
Fra og med sesongen 2018 selges resten av fiskekort for nedre del av Frafjordelva på
Scanatura.no / Inatur.no
Fiskere som ønsker å kjøpe kort, må registrere seg og være innlogget på Scanatura for å kjøpe kort.
Etter fullført kjøp vil du få fiskekortet tilsendt på e-post, som du skriver ut og tar med deg.
Kortet er kun gyldig sammen med betalt fisketrygdavgift.
Under «Min profil» på Scanatura.no ligger en oversikt over alle dine fiskekort,
med link til PDF-utgave og fangstrapport.
Fangst rapporteres per fiskekort. Både fangst og nullfangst rapporteres via din profil på Scanatura.
Du vil få en påminnelse på SMS dersom fangstrapport ikke er registrert innen kort tid etter fiskekortets utløpsdato.

Trekning av fiskekort
Trekning av fiskekort er forbeholdt medlemmer av Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening.
Medlemskort og betalt fisketrygdavgift må framvises før trekning.
Nytt fra og med 2018 er at du må ha registrert bruker på Scanatura.no før trekningen starter.
Brukernavn/Fisker-ID må oppgis til sekretariatet, som etter vanlig loddtrekning vil assistere med kjøp av
fiskekort. Fiskekortene tilegnes kjøpers brukernavn/Fisker-ID.
Vi kan være behjelpelig med registrering på Inatur på Hiorthuset.

Betaling med kontanter.
Betaling med kort og kontant.

Link:
Scanatura.no
Inatur.no
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Frafjordelva nedre del
FISKESLAG:

Laks. NB! sjøørret fredet!

BELIGGENHET:

Frafjord, fra elvemunningen til 1/3 av Molaugvatnet (skiltet).

ADKOMST:

E 39 til Ålgård, fortsett på RV 45 til Gilja hvor en tar av til venstre mot Frafjord.

PARKERING:

Foreningen leier/disponerer 3 parkeringsplasser
Annen parkering er ikke tillatt uten avtale med grunneier.

TELTPLASS:

Foreningen leier teltplass ca 75 m fra parkeringsplassen. Annen camping er ikke tillatt.

ANTALL KORT:

17 stk døgnkort som gjelder fra kl.00.00 til kl. 24.00.
Fiskekort Frafjord gjelder ikke Kommedalsfisket.

SESONG:

Fra 01.06 tom. 31.08. - Alle dager fra kl.00.00 til kl. 24.00
Sammen med grunneigerlaget er det bestemt at det ved lav vannstand stenges elva for
slukfiske fra overfra kobbesteinene og til sjøen. Dette vil bli skiltet i denne perioden.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse, gyldig fiskekort skal medbringes.
Dessinfisering på parkeringgen ved telt-plassen.
B. Sonegrensene skal overholdes. Husk bevegelig fiske, maks 30 min Start alltid over en annen fisker.
NB! Pga stort fisketrykk i fosshølen, skal fiskerne her forlate hølen etter 30 min
og være bort minst 1 time.
C. Maks 2 fisker pr. døgn pr. fisker.
NB! Gjennutsatt fisk teller som en del av kvoten.

KORTSALG:

Trekning på Hiorthuset 27. mars for medelmmer. Kortsalget på Inatur.no starter 15. april.

OBS! Se regler for trekning!
KORTPRISER:

Kr. 350,-

KONTAKTPERSON: Jan Birger, Mob.: 412 93 513 - Egil Løland, Mob.: 93 43 07 64
Terje Vaage, 91 13 56 75
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Fremgangsmåte ved trekning av kort i Frafjord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ved fremmøte vises betalt medlemsskap/fiskeravgift.
Loddnummer tildeles.
Trekning starter kl. 18.00.
Nummeret blir ropt opp etter hvert som deltagerne kan få kjøpe kort.
Kortene betales kontant.
Hver fisker kan kjøpe inntil 8 kort i 2 trekninger 4+4

Regler ved kjøp av fiskekort i Frafjord 27. mars.
1. Trekning og salg av kort i foreningens klubbhus ved Hafrsfjord. Registrering fra kl. 17.00.
Trekning starter presis kl. 18.00.
2. Hver fremmøtte person får tildelt et registreringsnummer.
Når reg. nr. blir trukket ut kan vedkommende kjøpe inntil 4 +4 kort i Frafjord. (Det blir 2 trekninger)
Kortene betales ved tildeling.
3. Det selges ikke kort til dem som ikke kan fremvise betalt fiskeravgift og medlemsskap for kortkjøper.
4. Kortene selges kun til medlemmer og ved personlig fremmøte. Stedfortreder kan brukes, men skal ha papirene
i orden for den som skal ha kortene. En person kan ikke kjøpe kort til seg og samtidig være stedfortreder.
5. Resten av kortene legges ut på Inatur.no fra 15. april, søk på Frafjordelva.
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Ulla - elva
FISKESLAG:

Laks. NB! sjøørret fredet!

BELIGGENHET:

Ryfylke, Jøsenfjorden.

ADKOMST:

Bilferje til Tau eller Oanes og RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og videre langs
Jøsenfjorden til Vadla.

PARKERING:

Gode parkeringsplasser langs elva.

OVERNATTING:

Foreningen eier egen hytte ved elva ca 300m ovenfor Storhoggfossen. Hytteleie kr. 25 pr. døgn,
kun for medlemmer sammen med fiskekort i sesongen. Leie av hytte betales på utsalgsstedet for
fiskekort og betaling påføres fiskekortet. Max 8 sengeplasser.

SESONG:

Fra 15.06 tom 31.08 NB! Kun torsdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. (Se side 16 regler hengebru.)
B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk.
C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.
D. Desinfisering ved butikk.

KORTSALG:

I Ulla selges det totalt 11 stk døgnkort som gjelder kl. 00.00 til kl. 24.00 neste dag.
Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 6. mai, klokken 17.00, for medlemmer av SRJF.
Nytt av året er 2 trekninger samme dag 4 + 4 kort.
I butikk Jøsenfjord starter salget 6. mai kl 10.00, terkning 2 ganger, 4 + 4 kort.
For ikke medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag.
Max antall kort en fisker kan forhåndskjøpe i sesongen er 15 (NB! de 2 butikkortene som
selges dagen før i Jøsenfjorden kommer i tillegg).
Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere.
Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen
organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas i det butikken åpner.
På Coop i Jøsenfjorden selges det ved personlig fremmøte ons-lør 2 fiskekort til påfølgende
fiskedag. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det
arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte
selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.
Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort:
Intersport Østervåg 7, Stavanger
G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes,
Coop Jøsenfjorden

tlf.: 51 85 41 70
tlf.: 51 62 70 71
tlf. 51 75 01 43

4 døgnkort
3 døgnkort
2+2 døgnkort

Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes skal betales.
NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett utsalgssted til et annet.
KORTPRISER:

Kr. 200,- for medlemmer. NB! Ny kortpris!
Kr. 250,- for ikke medlemmer.
Hytte kr 50,- pr døgn, kun for medlemmer, sammen med fiskekort i sesongen.
Leie av hytte påføres fiskekortet. Nye opplysninger om hytta!

KONTAKTPERSON: Hilmar Helgeland Mob.: 412 65 333 - Andor Hjellbakk, 907 85 876
Jon Haaland, Mob.: 952 29 800
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Ulla - elva regler
FANGSTRAPPORTERING OG SKJELLPRØVER:
Det innføres pantekort som må fylles ut og returneres senest 2 uker etter sesongslutt. I tillegg skal ALLE fiskere fylle ut
fangstoppgave på ordinært fiskekort og legge dette i postkassa på veggen hos Coop Vadla etter endt fiskedøgn, og senest
24 timer etter endt fiske. Størrelsen på hver enkelt fisk skal oppgis, ikke bare samlet vekt. Gjenutsatte fisker skal også
føres på fiskekortet. Det skal tas skjellprøver fra alle fisker som avlives. Dette har vi blitt bedt om å innskjerpe fra
direktoratet. Skjellprøvene returneres i egen pose og denne posen legges i postkassen sammen med fiskekortet.
PRESISERING AV FISKEREGLER:
Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar.
Det er ikke lov å parkere langs veien ved Hauge bro.

Regler for leie av hytta i Ulla
Hytta i Ulla kan kun leies av fiskere som har gyldig fiskekort for Ullaelva. Reglene for leie av hytta forandres litt f.o.m.
sesongen 2019. Pris pr. overnatting pr. person er kr. 50. Beløpet skal betales hos kortutsteder og kvittering skal skrives
på kortet og kortboken på utsalgsstedet. Hytta har nå fått nøkkelboks med kode. Denne koden vil forandres regelmessig.
Selv om hytta har 8 sengeplasser må brukere av hytta på forhånd ringe 952 29 800 for å få bekreftet plass i hytta og for
å få oppgitt kode til nøkkelboks. Skulle det være problemer å få kontakt på dette nummeret kan fiskeoppsynet kontaktes
for utlevering av kode. Ved bruk av hytta til dagsbesøk kontaktes oppsynet for utlevering av kode eller for opplåsing av
hytta.

Redskapsbegrensninger ved liten vannstand – Ulla
Ved lav vannstand vil det bli innført redskapsbegrensninger i Ullaelva. Hva som er lav vannstand vil bli vist på et skilt
som blir montert ved Hauge Bro. Redskapsbegrensningene vil kun gjelde fra laksetrappen og til toppen av elven. Ved lav
vannstand vil det i dette området kun bli tillatt med tradisjonelt fluefiskeutstyr samt med flue og dupp. Kastevekten skal
kun utgjøres av snøre, flue og evt. dupp. Kunstig fortyngede fluer tillates ikke. Fra laksetrappen og ned til sjøen innføres
det foreløpig ingen restriksjoner. Restriksjoner kan likevel innføres på kort varsel dersom dette skulle vise seg
nødvendig. I de sonene hvor det tidligere har blitt innført fredning vil det fremdeles være fiskeforbud.

NB! Pga stort fisketrykk i fosshølen, skal fiskerne her forlate hølen
etter 30 min og være bort minst 1 time.
NB! Husk beveglig fiske!

Regler i hengebruhølen.
Ikke lov å fiske fra berget i hengebruhølen.
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Generelle regler
Det oppfordres til å bruke sirkelkrok når en fisker med makk. Dette for å skåne sjøørretten.

Fiskeregler og oppførsel langs elva
Vi ønsker et godt og sportslig miljø langs elvene våre. Dette forutsetter at alle retter seg etter de reglene som gjelder
uansett om man er uenig i disse. Våre oppsynsmenn forutsetter også at fiskerne viser en normal og høflig framferd ved
kontroll eller tilsnakk. Sjikanering, dårlig oppførsel og/eller trusler ovenfor oppsynet vil bli slått hardt ned på.
Vi vil også senke terskelen for å anmelde fiskere for ulovlig fiske, også ved mistanke om ulovlig fiske.
Ulovlig fiske eller mistanke om ulovlig fiske vil også kunne resultere i utestengelse fra elva i kortere eller lengre
perioder Fiskere som oppholder seg langs elva med utstyr som ikke er lovlig på det gjeldende tidspunkt vil kunne bli
sett på som brukere av ulovlig utstyr. Skjerpingen av disse reglene er ikke noe som vil berøre de fleste fiskere.
Noen få fiskere skaper mye ubehag både for oppsyn og medfiskere og dette vil ikke bli tolerert. Fiskekort kan kun
benyttes av den personen de er utstedt til og generellt sett kan de ikke omskrives. Skulle noen ønske å bytte fiskekort
seg i mellom og har en god grunn for dette kan oppsynet kontaktes for en vurdering.
Fiskekort skal i så fall skrives ut på nytt.

Redskapsbegrensninger, endring av fiskeregler,
stenging av elv og refusjon av fiskekort.
I perioder vil det kunne bli innført restriksjoner i elva. Dette er en risiko som alle må ta hensyn til ved kjøp av fiskekort.
Kvoten kan endre seg, det kan bli innført redskapsbegrensninger, enkelte fiskeplasser kan bli stengt og i ekstreme tilfeller, f.eks. ved lav vannstand eller ved manglende oppgang av fisk vil elva kunne bli helt stengt. Dersom elven stenges
helt vil tilbakebetaling av fiskekort bli vurdert, men det er ikke noen automatikk i at tilbakebetaling vil skje.
Evt. Kunngjøringer vil skje på SRJF´s facebookside og webside og informasjon vil bli gitt til salgsstedene for fiskekort.
Oppsynet kan også kontaktes dersom det er tvil om hva some er de gjeldende fiskeregler.
DET ER FISKERS ANSVAR Å SØRGE FOR AT HAN TIL ENHVER TID ER OPPDATERT MED GJELDENDE FISKEREGLER.

Hålandselva
FISKESLAG:

Laks. NB! sjøørret fredet!

BELIGGENHET:

Erfjord, Ryfylke.

ADKOMST:

Bilferje til Tau, RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og RV 13 videre til Erfjord.
Alternativt bilferje til Oanes og RV 13 til Tau.

PARKERING:

Gode muligheter for parkering langs elva og ved foreningens hytte.

OVERNATTING:

Foreningen har egen hytte med svært enkel standard. Følg skilting mot Østerhus.
Etter passert bro nr. 2 ved Marahølen fortsettes ca. 200m. Hytteleie kr. 25 pr. døgn,
kun for medlemmer sammen med fiskekort i sesongen.
Leie av hytte betales på utsalgsstedet for fiskekort og betaling påføres fiskekortet.
Max. 4 sengeplasser.

SESONG:

Fra 15.06 tom. 31.08.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt. Opfordring til å bruke sirkelkrok for makkefiske.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse.
B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk.
C. Øvre fosshøl og hele Nedre fosshøl er totalfredet, se skilting.
D. De to hølene i storura er fredet for all fisking, se skilting.
E. Maks 2 fisker pr. døgn pr. fisker. Totalt 15 fisk pr sesong.

KORTSALG:

I Hålandselva selges det totalt 8 stk døgnkort som gjelder kl. 00.00 til kl. 24.00 neste dag.
Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 7. mai, klokken 1700 i butikk for medlemmer av SRJF.
Andre salgsdag er onsdag 8. mai, klokken 1700. I Sand starter salger tirsdag 7. mai kl 0800
For ikke medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag.
Hver fisker kan kjøpe inntil 6 kort første salgsdag. Det er fritt kortsalg fra 2 salgsdag.
Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere.
Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen.
Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.
Ved videresalg av fiskekort kjøpt etter 1 salgsdag må nytt kort utstedes fra butikk eller
oppsynsmann og navn på både kort og salgsbok må oppdateres.
Turistkontoret på Sand selger ved personlig fremmøte 2 fiskekort til påfølgende fiskedag.
På lørdager selges det også 2 kort til mandager. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem idet
butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen.
Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.
Sand turiskontor åpner for at det går ann å bestille fiskekort dagen før, må hentes neste dag.
Dette gjelder ikke fiskekortene som kan kjøpes hverdag.
Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort:
Intersport Østervåg 7, Stavanger
G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes,
Turistkontoret, Sand

tlf.: 51 85 41 70
tlf.: 51 62 70 71
tlf. 52 79 05 60

2 døgnkort
2 døgnkort
2+2 døgnkort

Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes skal betales.
NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett utsalgssted til et annet.
KORTPRISER:

Kr 200,- pr døgn. For ikke medlemer kr. 250,Hytte er desverre revet. Kun medlemmer med fiskekort i sesongen. Føres på fiskekortet.

KONTAKTPERSON: Ove Tjølsen, Mob.: 934 88 942
Andor Hjellbakk, 907 85 876
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Nytt tilbud for ungdom i Hålandselva
SRJF ønsker å oppfordre til at flere unge skal bli med på foreninges aktiviteter. Ungdom som er under 18 år vil derfor få
et spesielt tilbud, i første omgang for Hålandselva. Hver ungdom vil få kjøpe inntil 10 fiskekort i året til halv pris. Fisker
må være under 18 år på den dato det fiskes. Fiskerne må kjøpe kort på kortet. Etter sesongslutt sendes så kortene med
fangstrapport til SRJF som refunderer 50% av beløpet.
Det skal tas skjellprøver fra alle fisker som avlives.
Skjellprøvene returneres i egen pose og legges i postkassen sammen med fiskekortet.

PRESISERING AV FISKEREGLER:
Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar.
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Lyse - elva
FISKESLAG:

Laks og sjøørret, se egne regler om kvoteordning.

BELIGGENHET:

Lysebotn, Lysefjorden.

ADKOMST:

RV 45 til Lysebotn + ferje fra Lauvvik.

PARKERING:

Ved Lysebotn Camping.

OVERNATTING:

Lysebotn Camping leier ut hytter.

ANTALL KORT:

2 kort pr. døgn. G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes, tlf.: 51 62 70 71
3 kort pr. døg. selges i Lysefjorden turisthytte Tlf.: 948 26 602

SESONG:

Fra 15.06. tom 20.09.

REDSKAP:

All lovlig redskap er tillatt.

HUSK:

A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse.
B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk.
NB! Se § 7b i vedtekter fra fylkesmannen.
C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker.

ØVRE TAK:

Laks 40 stk, sjøørret 150 stk.
Når taket er nådd for sjøørret og laks, stenges elva for fiske dersom dette oppnås før sesongslutt.
Kortselger orienterer om dette.

DEPOSITUM:

For at dette skal fungere, innføres et depositum på kr 100,- pr kort som selges.
Dette depositum får en igjen når en leverer inn kortet til kortselger senest
dagen etter endt fiske.
All fangst skal være påført kortet ved innlevering - også ved 0-fangst.

FISKESTANS:

De fiskere som blir rammet av fiskestans, vil få refundert pengene en har betalt for
kortene ved henvendelse til kortselger.

KORTSALG:

G-Sport Sandnes Maxi, Sandnes, tlf.: 51 62 70 71
Lysefjorden turisthytte Tlf.: 948 26 602
Kortsalget for medlemmer av SRJF starter 28. mai.

KORTPRISER:

Kr 100,- pr. døgn for medlemmer.
Kr. 200,- pr. døgn for ikke medlemmer.

KONTAKTPERSON: Oddvar Vermedal, Sandvika 12, 4329 Sandnes tlf.: 51 66 40 41.
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Trekning og korttildeling av årskort i Figgjo
Følgende retningslinjer vil bli fulgt for tildeling av årskort i Figgjo:
1. Det tildeles normalt bare ett årskort pr. person.
2. Dersom det er ledige kort ved sesongstart, kan det tildeles mer enn ett kort pr. person.
Disse selges av formann i elvefiskekomiteen etter første mann til mølla prinsippet,
dvs. bestillinger mottas ikke.
3. Trekning foretas av foreningens tillitsvalgte og skjer i klubbhuset den 6. mai kl. 18.00.
Registrering starter kl. 17.00
4. For sone 4 og for Øksnevad strekket er der et styrevedtak om at et antall kort kan reserveres personer som
skal ha et spesielt ansvar for den dugnaden som skal gjøres i sonen. Disse personene må regne med å
måtte gjøre mer arbeid i forbindelse med dugnaden enn gjennomsnittet.
Det er ikke hvert år det er plukket ut slike personer. Dersom det gjøres, vil disse personene bli plukket ut
av elvefiskekomiteen. Hvem som eventuelt er blitt plukket ut, vil bli opplyst før trekningen av kort skjer.
5. Det gjøres spesielt oppmerksom på dugnadsplikten i sone 4, og på Øksnevadstrekket
Det er ikke god nok grunn til å slippe dugnaden at en skal male hus eller pusse opp båten e.l. Vi kan
ikke la noen slippe dette mens andre må gjøre jobben for dem. Skulle noe slikt inntreffe, får en avtale
med en annen om å gjøre jobben for seg. Det vil imidlertid bli tatt hensyn til personer med god grunn
til å slippe dugnad og som gir beskjed om dette i god tid.
Det vil mest sannsynlig bli dugnad i to omganger.
Den første vil vanligvis skje i juni mens andre del vanligvis skjer i august.
Hver person må regne med 1 til 3 kvelder med dugnad totalt.
6. Kortprisen er som angitt i brosjyren og vil ikke bli forandret som følge av eventuelt kjøp sent i sesongen.
7. Pantkort for Figgjo påført fangstresultat (også null fangst) skal returnes til:
Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening,
Postboks 699,
Madla, 4090 Hafrsfjord innen 25. september.

Tips om leie av fiskeretter ønskes.
Dersom du hører om, kjenner til, stor eller liten fiskerett som er eller vil bli ledig, ta kontakt med styret eller
kontaktpersoner i denne bok snarest mulig.

Nye fiskemuligheter.
Denne brosjyren blir trykket i mars. Det er mulig at nye fiskemuligheter blir tilgjengelige for våre
medlemmer i løpet av våren. Kort til disse blir lagt ut for salg med nærmere opplysninger hos våre samarbeidspartnere på salg av fiskekort: Intersport Østervåge, Stavanger og Intersport Tinghuset, Sandnes og Ålgårdbuå
as.
Medlemmer som bevislig overbyr/undergraver SRJF i prissetting
eller bryter fiskeforskrifter, vil bli ekskludert umiddelbart.
God fisketur
Styret
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